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§1
Svar på interpellation - Simskolor (M) (KS/2012:448)
Beslut

Interpellationen bordläggs.
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att interpellationen bordläggs då
interpellanten, Petja Svensson (M), inte är närvarande vid sammanträdet.
Petja Svensson (M) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-1025 § 135 en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande – Simskolor.
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§2
Svar på interpellation - planberedskap för studentbostäder
(FP) (KS/2012:479)
Beslut

Interpellationen är besvarad
Sammanfattning

Lars Johansson (FP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 201211-22 § 156 en interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande –
Planberedskap för studentbostäder.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) besvarar interpellationen.
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§3
Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun
(KS/2012:377)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att:
-

ett tillräckligt antal namnunderskrifter, enligt reglerna om folkinitiativ,
har lämnats in med förslag om en kommunal folkomröstning om en
eventuell delning av Botkyrka kommun.

1.

folkinitiativet avser en fråga som kommunfullmäktige kan besluta om.

2.

en rådgivande folkomröstning om en eventuell delning av den nuvarande kommunen i en tullingedel samt en del för resten av Botkyrka ska
hållas i samband med de allmänna valen söndagen den 14 september
2014.

3.

de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?

4.

väljarna har sedan att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:
- JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka kommun och Tullinge kommun.
- NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun, där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

5.

röstsedlarna ska vara ljust rosa för att skilja dem från de gula, vita och
blå röstsedlarna i de allmänna valen.

6.

röstsedlarna trycks i samma antal som övriga röstsedlar i valet (3 gånger
antalet röstberättigade).

7.

röstning i folkomröstningen ska kunna ske på samma sätt som i de samtidiga allmänna valen vad gäller lokaler, tider, förtidsröstning, budröstning m.m.

8.

preliminär rösträkning sker på valnatten.
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9.

det slutgiltiga resultatet för folkomröstningen redovisas sent på torsdagen efter valdagen.

Reservation

Samtliga ledamöter för (TUP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 2 lämnat ett förslag till beslut.
Av 5 kap 23 § andra stycket kommunallagen framgår:
”Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också
väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ).”
Av 5 kap 34 a § första stycket kommunallagen framgår vidare:
”Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket skall fullmäktige besluta att folkomröstning skall hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om
den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.”
Av 2 § första stycket lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
framgår följande:
”I anslutning till att fullmäktige beslutar om att hålla en folkomröstning
skall fullmäktige besluta om:
1. dag för omröstningen,
2. omröstningsdistrikt och omröstningslokaler,
3. den fråga och de svarsalternativ som skall ställas till de röstberättigade,
4. röstsedlarnas antal, innehåll och utseende,
5. huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i
omröstningslokalen, samt
6. när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad.”
Valnämnden i Botkyrka kommun har under sitt sammanträde den 4 december 2012 diskuterat den namninsamling som har ägt rum i Botkyrka om en
eventuell delning av kommunen och kommit fram till följande:
Valnämnden konstaterar att ett tillräckligt antal namnunderskrifter (tio procent av de röstberättigade), enligt vad kommunallagen stadgar om folkinitiativ, den 31 juli 2012 lämnades in till kommunen med förslag om en
kommunal folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun.
Valnämnden föreslår därför att en sådan folkomröstning genomförs.
Valnämnden konstaterar vidare att den fråga som initiativet avser är sådan
att fullmäktige kan besluta om den. Kommunen kan visserligen inte själv
besluta om en ändrad kommunindelning men kommunfullmäktige kan begära att Kammarkollegiet och regeringen prövar frågan om en kommundelning.

5[26]

BOTKYRKA KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-24

Erfarenheter från andra kommunala folkomröstningar visar att valdeltagandet blir lägre om en annan valdag än allmän valdag väljs för en kommunal
folkomröstning. En folkomröstning på en egen dag medför dessutom avsevärt mycket högre kostnader. Valmyndigheten har, i det samråd som enligt
lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar ska ske, meddelat att
myndigheten inte har något att invända mot att folkomröstningen genomförs
den 14 september 2014. Valnämnden föreslår därmed att folkomröstningen
ska äga rum samtidigt med de allmänna valen den andra söndagen i september 2014.
Valnämnden föreslår följande text överst på röstsedlarna:
Vill du att kommundelen Tullinge ska brytas ut från nuvarande Botkyrka
kommun, så att det bildas två kommuner: Botkyrka (utan Tullinge) och Tullinge?
Det kan antingen finnas en röstsedel i folkomröstningen med kryssalternativ
eller en röstsedel för varje alternativ (ja, nej, blank). Det är troligen lättare
för väljaren att göra fel om man har kryssröstsedlar. Det blir också lättare
för röstmottagarna att räkna rösterna med olika röstsedlar för alternativen.
Valnämnden anser av dessa skäl att det bör produceras olika röstsedlar för
de tre alternativen.
Valnämnden har studerat de formuleringar som har använts på röstsedlarna
vid liknande folkomröstningar i Eskilstuna, Huddinge, Södertälje och Uppsala. Utifrån dessa och för att texten på röstsedlarna ska klargöra vad omröstningen gäller utan att vara ledande för väljarens ställningstagande föreslås följande texter för de tre röstsedlar som de röstande har att välja mellan:
- JA – jag vill att dagens Botkyrka delas upp i två nya kommuner: Botkyrka
kommun och Tullinge kommun.
- NEJ – jag vill att Botkyrka ska fortsätta vara en sammanhållen kommun,
där kommundelen Tullinge är kvar som en del av Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.
Färgen på röstsedlarna måste göra det möjligt att skilja dem från de gula,
vita och blå röstsedlar som används i de allmänna valen. Valnämnden föreslår en ljust rosa färg. För färgblinda måste det även vara tre streck på båda
sidor av röstsedeln för att skilja dessa röstsedlar från de övriga. De tre alternativa röstsedlarna bör vidare tryckas i samma antal som röstsedlar för
kommunalvalet (tre gånger antalet röstberättigade).
Valnämnden föreslår att förtidsröstningen ska kunna gå till på exakt samma
sätt som i de allmänna valen som äger rum samtidigt - samma indelning i
valdistrikt, i samma vallokaler, på samma tider och med samma regler för
budröstning m.m.
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Sammanräkningen kommer att ta betydligt längre tid med fyra val i stället
för tre. Valnämnden har därför för avsikt att försöka rekrytera minst en (två
till de största distrikten) extra rösträknare till varje valdistrikt för att delta i
sammanräkningen från kl. 20.00. på valdagen. Med en sådan förstärkning
bedömer valnämnden att det är möjligt med en preliminär rösträkning även
för folkomröstningen på valnatten. Den sker då efter att de tre andra valen är
sammanräknade. Detta kompletteras sedan bl.a. med sent inkomna röster
vid valnämndens så kallade onsdagsräkning. Därefter måste valnämnden
genomföra en samlad kontrollräkning av samtliga röster i folkomröstningen
motsvarande den som länsstyrelsen gör för de allmänna valen. Slutresultat
kan därför inte föreligga förrän sent på torsdagen efter valdagen.
Yrkanden

Jens Sjöström (S), Lars Johansson (FP), Jimmy Baker (M), Stefan Dayne
(KD), Dan Gahnström (MP), och Ulla-B. Ludvigsson (BP) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Anders Thorén (TUP) yrkar i första hand återremiss av ärendet och i andra
hand avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut för beslutssatserna 4 –
5 till förmån för egna yrkandets förslag till beslut, bilaga.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras
idag.
Därefter ställer ordförande kommunstyrelsens beslutsförslag 1-3 och 6 – 10
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Slutligen ställer kommunfullmäktiges ordföranden kommunstyrelsens förslag i beslutssatserna 4 – 5 mot motsvarande beslutssatser i yrkandet från
Anders Thorén (TUP) och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
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Yrkande	
  
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige	
  
	
  
Ärende: 2

	
  

2013-01-07	
  
Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

Vi ställer oss bakom samtliga punkter i ordförandeförslaget förutom punkt fyra och fem som
handlar om frågeformulering och svarsalternativ.
I förslaget till beslut framgår det att kommande folkomröstning inte enbart handlar om Tullinge
kommun utan faktiskt om att två nya kommuner ska bildas. Det är bra att valsedlarna är tydliga men
nuvarande frågekonstruktion innehåller dock ett antal brister. Frågeformuleringen ger exempelvis
uttryck för åsikter. Starka formuleringar som t ex ”brytas ut” och ”sammanhållen” kan påverka den
som svarar.
Vår uppfattning är att valsedlar skall vara så kortfattade, lättförståeliga och neutrala som möjligt.
Man bör alltså undvika "laddade" eller "ledande" ord. Även negationer och värderingar ska
undvikas. Dessutom är det viktigt att valsedlarna utformas så att den fråga som väckts genom
folkinitiativet också besvaras vid omröstningen.
Vi anser att det befintliga förslaget innehåller för mycket text. Man måste komma överens om
frågeformulering och svarsalternativ som är enkla att förstå och besvara för de röstande. Alltför
omfattande text riskerar att bidra till att frågan uppfattas på olika sätt av olika personer. Om en fråga
uppfattas på olika sätt av olika personer blir det svårare att tolka resultatet av omröstningen.
Kortfattade och tydliga texter minskar utrymmet för godtyckliga tolkningar och underlättar därmed
den fortsatta beslutsprocessen. Genom att ställa rätt frågor på rätt sätt slipper vi svårtolkade resultat.
De valsedlar som användes vid folkomröstningen om en egen kommun i Nykvarn tycker vi
uppfyller många av ovan nämnda kriterier.
Den fråga som väcktes genom folkinitiativet handlade om en folkomröstning om delning av
kommunen (Tullinge egen kommun). Att två nya kommuner ska bildas är underförstått. Därför bör
valsedeln utformas så att frågeställningen från folkinitiativet besvaras vid folkomröstningen. Övrig
politisk argumentation kan de olika partierna stå för. Dessutom ska man inte bedriva politisk
kampanj i eller i nära anslutning till vallokalen, därför ska valsedlarna också vara så neutrala som
möjligt.
I ett faktablad om folkinitiativ från SKL finns följande text: ”Det är lämpligt att samråda med
företrädare för initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar som är enkla att
förstå och besvara för de röstande och om svarsalternativ vars innebörd är enkla att tolka inför den
fortsatta beslutsprocessen”.

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.

Vi föreslår kommunstyrelsen besluta
att

ärendet återremitteras i syfte att ge tid till att samråda med företrädare för
initiativtagarna och söka komma överens om frågeformuleringar och svarsalternativ.

Om återremissyrkandet faller:
att

ordförandeförslagets första, andra, tredje, sjätte, sjunde, åttonde, nionde och tionde att-sats
bifalles

att

ordförandeförslagets fjärde och femte att-sats avslås

att

de röstsedlar som väljarna har att välja bland inleds med frågan:
Skall kommundelen Tullinge bli en egen kommun?

att

väljarna har att välja mellan tre olika röstsedlar med alternativen:
- JA - Jag vill att kommundelen Tullinge skall bli en egen kommun.
- NEJ - Jag vill att kommundelen Tullinge skall fortsätta ingå i Botkyrka kommun.
- Blank röstsedel med rubriken Kommunal folkomröstning.

Anders Thorén (TuP)

Therese Strömberg (TuP)

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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§4
Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka kommun
(KS/2011:193)
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till arbetsmarknadspolitisk programförklaring.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 3 lämnat ett förslag till beslut.
Arbetsmarknadsfrågor har under lång tid varit viktiga i Botkyrka. Att Botkyrkaborna har arbete är en av kommunens sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar och tydliga mål för att klara utmaningen finns sedan flera år tillbaka i
vår flerårsplan.
Under 2011 arbetade arbets- och näringslivsberedningen fram ett dokument
”Arbetsmarknadspolitiken i Botkyrka – strategisk inriktning” och remitterade det till berörda nämnder. Kommunledningsförvaltningen sammanställde remissvaren i slutet av 2011. Med anledning av nämndernas synpunkter
gav arbets- och näringslivsberedningen i uppdrag till kommunledningsförvaltningen att återkomma med ett mer utvecklat förslag för beslut. En tjänstemannagrupp har jobbat med underlaget till programförklaringen men dokumentet är formulerat i en politisk grupp bestående av majoritetspartierna i
kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen anser att uppdraget i och
med förslaget till programförklaring är slutfört.
Angränsande arbete i Botkyrka nästa

I samband med uppdraget om ett mer utvecklat arbetsmarknadspolitiskt
program tog kommundirektören initiativ till ett utredningsuppdrag under
namnet Botkyrka nästa. Utredningen ska förutom att lämna ett förslag på
arbetsmarknadspolitiskt program även kartlägga kommunens insatser inom
området arbetsmarknads- och näringslivspolitik och ge förslag till möjliga
arbetssätt och organisering som väsentligt kan öka kommunens måluppfyllelse med att fler Botkyrkabor har arbete. Botkyrka nästa kommer att slutredovisas i början av 2013.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-11-28.
Yrkanden

Mats Einarsson (V), Yngve R K Jönsson (M), Ebba Östlin (S),
Dan Gahnström (MP), Robert Rasmussen (S), Pierre Blankenburg (TUP),
Karin Pilsäter (FP), Isak Betsimon (MP), Diana Hildingsson (S),
Robert Stenkvist (SD), Anders Peterson (M), Serkan Köse (S) och
Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§5
Ny lokal för kommunarkivet (KS/2012:546)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 840 000 kronor för utrustning samt
flytt av arkivmaterial. Medlen tas från kommunfullmäktiges avsatta medel
för investeringar.
Kommunstyrelsen beslut i ärendet:

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att avsätta medel för hyra av lokal
med 142 500 kronor per månad för 2013. För 2014 och framåt ska hyreskostnaden budgeteras inom den löpande verksamheten.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 4 lämnat ett förslag till beslut.
Den befintliga arkivlokalen för Botkyrka kommunarkiv lider brist på både
utrymme och säkerhet. Lokalen är starkt underdimensionerad i förhållande
till kommunens behov och är nu helt full. Detta har medfört att det idag råder leveransstopp för stora kvantiteter material och att många förvaltningar
inte har kunnat leverera material till arkivet på tio år. Kommunen och
kommunstyrelsen i egenskap av ansvarig arkivmyndighet, lever idag inte
upp till offentlighetslagstiftningen, arkivlagen eller de råd och föreskrifter
som utgår från Riksarkivet i lokalfrågor. Granskningen av kommunens tilllämpning av offentlighetsprincipen, som utfördes under våren 2011 på uppdrag av kommunens revisorer, och som resulterade i rapporten ”Tillämpning
av offentlighetsprincipen” (KS 2011:249), visade att kommunstyrelsen brister i sitt ansvar för att offentlighetslagstiftningen följs genom att inte se till
att adekvata lokaler finns för kommunarkivets räkning. Revisorerna bedömde också att kommunarkivet inte är förenligt med arkivlagen när det gäller
utrymme, sökbarhet och säkerhet och att detta kräver snabba åtgärder. Säkerhetsmässigt är det inte förenligt att ha 10 år gammalt arkivmaterial förvarat ute på förvaltningarna. Dessutom lider det befintliga kommunarkivet av
flera säkerhetsbrister som vattenrör i taket, avsaknad av brandlarm och möjlighet att åtgärda temperatur och luftfuktighet.
Nu finns en lösning på utrymmesbristen. En tom lokal finns att hyra från
kommande årsskifte i en depå i Alfa Lavals f.d. lokaler. Depån ägs idag av
Riksantikvarieämbetet. Lokalen motsvarar Riksarkivets krav på en godkänd
arkivlokal klimat- och säkerhetsmässigt. Storleken på lokalen skulle innebära att förvaringsbehovet är tryggat för flera år framåt. Det finns också
möjligheter att utöka lokalen till det dubbla och även att överta ytterligare en
lokal på depån inom något år om behov finns. Inte minst är närheten till
kommunhuset en stor fördel.
Det här rör sig om en unik möjlighet att hitta en långsiktig lösning på förvarningsbristen. Kommunstyrelsen skulle genom detta tillgodose att ”den
lagstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information
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för rättskipningen och förvaltningen för forskningens behov” tryggas, något
som inte sker i dagsläget enligt revisionsrapporten.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-11.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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§6
Godkännande av tillfällig avvikelse mot kommunens finanspolicy (KS/2012:570)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner den avvikelse mot finanspolicyn som
kommunledningsförvaltningen redovisar i tjänsteskrivelse 2012-12-19.
Kommunfullmäktige medger att kommunstyrelsen får avvika mot gällande
finanspolicy när det gäller kapitalbindning och räntebindning. Avvikelser
får ske fram till dess den föreslagna försäljningen av lägenheter genomförts.
Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 5 lämnat ett förslag till beslut.
I kommunens finanspolicy som kommunfullmäktige antog 2011-06-16 §
109 finns angivet att kapitalbindningen för kommunens upplåning ska ligga
mellan 1,5 och 5 år samt att andelen lån som ska omsättas inom ett år inte
får överstiga 40 procent av den totala skuldportföljen. För närvarande ligger
andelen lån som ska omsättas på 42 procent.
Frågan har diskuterats i den gemensamma finanskommitté som finns med
representanter från Internbanken, Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen.
Vårt förslag är att kommunfullmäktige ska godkänna att vi tillfälligt avviker
från den aktuella begränsningen med hänsyn till att Botkyrkabyggen för
närvarande är inne i en försäljningsprocess kring ett antal lägenheter i Alby.
Den likviditet som detta skapar är tänkt att på kort sikt användas för att lösa
befintliga lån. Det är mot den anledningen angeläget att vi har en sammansättning på lånen som medger att lån kan lösas med omedelbar verkan när
en eventuell försäljningslikvid erhålles.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-12-19.
Yrkande

Jens Sjöström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§7
Ändring av reglemente för socialnämnden (KS/2012:536)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föreslagen ändring i reglementet för socialnämnden.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 6 lämnat ett förslag till beslut.
Eftersom samordningsansvaret för flykting- och mottagandefrågorna har varit oreglerat skrivs detta in i reglementet för socialnämnden.
Reglementets § 1 har kompletterats med följande text (understruken):
Socialnämnden har ett samordningsansvar för flykting- och mottagandefrågorna i kommunen.
I samband med ändringen införs också en skrivning rörande personuppgiftsansvar. Reglementet bör i 1 § näst sista stycket ha följande lydelse (föreslagen ändring understruken):
Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens verksamhetsområde.
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§8
Reglemente för ersättning till förtroendevalda - ändring
(KS/2010:439)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer föreslagna ändringar i reglementet för ersättning till förtroendevalda.
Reglementet gäller från och med 2013-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 7 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige fastställer varje år en uppdatering av reglementet för
ersättning till förtroendevalda.
De nu aktuella förändringarna gäller arvodesbeloppen som är uppdaterade
utifrån prisbasbeloppet.
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§9
Uppdaterad arbetsgivarstrategi (KS/2011:366)
Beslut

Kommunfullmäktige antar den uppdaterade arbetsgivarstrategin med tillägget att det arbetsmarknadspolitiska programmet Arbetsmarknadspolitiken i
Botkyrka läggs till uppräkningen av styrdokument på sidan 9 under rubriken
”Hur förhåller sig arbetsgivarstrategin till andra styrdokument?”.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 8 lämnat ett förslag till beslut.
Personalutskottet har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att med
utgångspunkt från flerårsplanen 2012-2015 uppdatera den nuvarande arbetsgivarstrategin.
Förslaget till ny arbetsgivarstrategi grundar sig på den politiska visionen,
övergripande mål, utmaningar i det kommunala uppdraget, framtagen nulägesanalys och workshops med olika målgrupper.
Förslaget till en uppdaterad arbetsgivarstrategi fastställdes av personalutskottet 2012-08-13 och remitterades därefter till samtliga nämnder och till
serviceförvaltningen för yttrande. Remissvar har inkommit från samtliga
remissinstanser. Förslaget har därefter omarbetats och en slutlig version har
tagits fram.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse
2012-11-13.
Yrkanden

Jens Sjöström (S), Mats Einarsson (V), Yngve RK Jönsson (M) och Dan
Gahnström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 10
Tilläggsavtal Tornet 4 (KS/2012:212)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsavtal för försäljningen av
Tornet 4 och del av Hallunda 4:34.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 9 lämnat ett förslag till beslut.
Botkyrka kommun och BoKlok Housing har tecknat ett köpe- och exploateringsavtal. Avtalet godkändes av kommunfullmäktige 2012-06-14. I avtalstexten framgår dock inte att köpet omfattar en del av Hallunda 4:34. Med
anledning av detta måste parterna teckna detta tilläggsavtal för att klargöra
köpets omfattning för att kunna fullfölja fastighetsbildning.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 59.
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§ 11
Markanvisning Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3, Skanska
upphörande av exploateringsavtal
(KS/2007:14)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att exploateringsavtalet upphör att gälla.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 10 lämnat ett förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2009, § 188 punkt 4 att
godkänna bilagt exploateringsavtal med Skanska Mark- och exploatering
Nya Hem AB (KS/2007:14). Eftersom antalet byggrätter har minskat i detaljplanen jämfört med vad som angavs i exploateringsavtalet, avsäger sig
Skanska Mark- och exploatering Nya Hem AB sin markanvisning. Den
ekonomiska konsekvensen blir att underskottet ökar med 4 105 500 kr.
Kommunledningsförvaltningen har för avsikt att återkomma med förslag på
ny exploatör för det kvarter som är detaljplanelagt med 4 byggrätter vid
Mellanbergsvägen. Den del som ligger vid Dymmelkärrsvägen/
Katrinebergsvägen föreslår kommunledningsförvaltningen att vi avvaktar
med tillsvidare.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 60.
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§ 12
Genomförande Tornet 1
(KS/2012:538)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer budget för genomförandet av detaljplanen
Tornet 1 (E40-34) till 0 kr.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunledningsförvaltningen att sälja
fem av tomterna för småhusbebyggelse och reservera resterande tomt för
socialnämndens verksamhet Idavall.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 11 lämnat ett förslag till beslut.
Förskolan Lövkojan har rivits och delvis byggts om till ett gruppboende. I
samband med detta har kommunen planlagt den överblivna marken för
småhusändamål. Detaljplanen har vunnit lagakraft och projektet står redo att
genomföras.
Det råder stor brist på villatomter i stadsdelarna i norra Botkyrka vilket är en
anledning till att marken nu planerats för småhus. Samtidigt har socialnämnden brist på boenden i form av Idavall. Den verksamhet som tidigare
fanns i Norsborg har tvingats flytta på grund av utbyggnaden av tunnelbanedepån. Detaljplanen som tagits fram på Lövkojans gamla tomt möjliggör
en etablering av Idavall.
Byggnaden som ska inrymma Idavall har dock en annorlunda utformning än
vad som är normalt i ett småhusområde vilket kan påverka stadsbilden negativt. Det är därför viktigt att stor vikt läggs vid utformningen av det nya boendet så att det så långt som möjligt passar in i småhusområdet.
I projektet inryms även utbyggnad av gata och VA. Dessa anläggningar ska
inte vara allmänna utan byggs av kommunen och överlämnas sedan till en
samfällighetsförening drift och underhåll.
Klimat- och planeringsberedningen har berett ärendet 2012-12-20 § 58
Yrkande

Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 13
Svar på motion - Första hjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60-plussarna (S) (KS/2012:208)
Beslut

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige uppdrar till vård- och omsorgsnämnden att förse mötesplatserna med defibrillatorer samt ge berörda arbetsgrupper lämplig
förstahjälpen-utbildning.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 12 lämnat ett förslag till beslut.
Birgitta Mörk m.fl. (S) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 201204-26 § 53 en motion – Förstahjälpen-utrustning på mötesplatserna för 60plussarna. Motionärerna föreslår att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse mötesplatserna i Grödinge och Hallunda med defibrillatorer
och att berörda arbetsgrupper ges en lämplig förstahjälpen-utbildning.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen vid sitt sammanträde 2012-09-11 § 67.
Motivering

Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen. Vård- och omsorgsförvaltningen är positiv till motionen. Inom förvaltningen finns medarbetare
som är instruktörer inom hjärt- lungräddning. Utbildningsinsatser till berörda kan därmed genomföras internt. I Botkyrka det finns även en väletablerad en patientorganisation, Hjärt- och lungsjukas förening BotkyrkaSalem, som skulle kunna bistå med stöd och ökat kunskap inom hjärt-och
lungräddning.
Yrkanden

Lars Schou (S) och Gabriel Melki (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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§ 14
Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP) (KS/2012:196)
Beslut

Motionen är besvarad.
Reservationer

Samtliga ledamöter från (FP), (M), (KD), (BP) och (TUP) reserverar sig
mot beslutet till förmån för yrkandet att motionen ska bifallas.
Ärendet

Kommunstyrelsen har 2013-01-07 § 13 lämnat ett förslag till beslut.
Stig Bjernerup (FP) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde 2012-0329 § 32 en motion – bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet
som bland annat innehåller innergård med åretruntklimat för de boende.
Motionären anför att det idag inte finns några attraktiva seniorboenden att
söka sig till i Botkyrka kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen 2012-08-28 § 182
och vård- och omsorgsnämnden 2012-09-11 § 68.
Motivering

Kommunstyrelsen delar samhällsbyggnadsnämndens motivering till besvarande av motionen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till planering av
olika typer av boende för äldre, Boverian-konceptet är ett av flera intressanta exempel. I fastställda riktlinjer för boendeplanering beskrivs behovet
av mångfald och alternativa boendeformer för äldre. Försök har tidigare
gjorts för att finna lämpliga placeringar för Boverian konceptet på kommunal mark i centrumnära lägen.
Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker motionen och anför att undersökningar i Botkyrka visar att det finns efterfrågan på seniorbostäder som inbjuder till trygghet och gemenskap. Nämnden ser att Boverian kan vara ett
av flera intressanta koncept utifrån medborgarnas intresse.
Yrkanden

Gabriel Melki (S) och Peter Nyberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut att motionen ska anses vara besvarad.
Stig Bjernerup (FP), Aram El Khoury (KD), Ulla-B. Ludvigsson (BP) och
Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Kommunfullmäktiges ordförande ställer förslagen mot varandra och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
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Votering

Votering begärs och verkställs. Kommunfullmäktiges ordförande ställer följande voteringsproposition: Den som vill rösta i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses besvarad röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej. Voteringen utfaller med 32 jaröster, 26 nejröster, 2
avstår och 1 plats är vakant, bilaga. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen ska anses vara besvarad.
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2013-01-24 20:38:32
Voteringsresultat
Ärende: 14. Svar på motion - Bygg attraktiva seniorboenden efter Boverian-konceptet (FP)
Ja:32 Nej:26 Avstår:2
Namn

Parti Röst

Birgitta Mörk

S

Ja

Inger Ros

S

Ja

Anna-Marie Carlsson

M

Nej

Gabriel Melki

S

Ja

Serkan Köse

S

Ja

Jens Sjöström

S

Ja

Ebba Östlin

S

Ja

Lars Schou

S

Ja

Peter Nyberg

S

Ja

Adnan Issa

S

Ja

Christina Zedell

S

Ja

Mattias Gökinan

S

Ja

Maria Gawell Skog

S

Ja

Youbert Aziz

S

Ja

Diana Hildingsson

S

Ja

Jean-Pierre Zune

S

Ja

Taina Virta

S

Ja

Bo Johansson

S

Ja

Maria Mendoza

S

Ja

Robert Rasmussen

S

Ja

Anders Peterson

M

Nej

Jimmy Baker

M

Nej

Catarina Ekeståhl

M

Nej

Dragan Tomic

M

Nej

Lennart Lundell

M

Nej

Christina Tibblin

M

Nej

Yngve R K Jönsson

M

Nej

Kia Hjelte

M

Nej

Mattias Franzén

M

Nej

Karin Nakamura Lindholm TUP Nej
Carl-Erik Spelmans

TUP Nej

Therese Strömberg

TUP Nej

Anders Thorén

TUP Nej

Pierre Blankenburg

TUP Nej

Jörgen Gustafsson

TUP Nej

Deniz Bulduk

MP Ja

Bayram Uludag

MP Ja

Dan Gahnström

MP Ja

Bekir Uzunel

V

Ja

Mats Einarsson

V

Ja

Anna Herdy

V

Ja

Karin Pilsäter

FP

Nej

Stig Bjernerup

FP

Nej

Lars Johansson

FP

Nej

Robert Stenkvist

SD

Avstår

Aram El Khoury

KD Nej

Stefan Dayne

KD Nej

Ulla Ludvigsson

BP

Nej

Lena Karlsson

BP

Nej

Inga-Lill Strömqvist

S

Ja

Sikander Butt

S

Ja

Selin Kayhan

S

Ja

Berit Larsson

S

Ja

Siv Persson Trogen

S

Ja

Lennart Lauberg

M

Nej

Stefan Löfstad

M

Nej

Michael Erikson

M

Nej

Isak Betsimon

MP Ja

Nooshi Dadgostar

V

Ja

Therese Kanervainen

SD

Avstår

Totalt antal röstande:60
Potentiellt antal röstande:60
Vakanta:1
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§ 15
Anmälningsärenden (KS/2013:13)
Följande ärenden anmäls till kommunfullmäktige:
Länsstyrelsen i Stockholms län – protokoll 2012-12-11 med beslut om ny
ersättare i kommunfullmäktige.
Besvarade medborgarförslag

- Städning kring koloniområdet i Norsborg, dnr KS/2012:172
Beslut: Besvarat
- Bajamaja vid Malmtorp, dnr KS/2012:227
Beslut: Avslag
- Gör det säkrare för barnen att ta sig till och från Tallidsskolan,
dnr KS/2012:275
Beslut: Besvarat
- Överskridna hastighetsgränser i Tullingesjön, dnr KS/2012:289
Beslut: Besvarat
- Förbättra Brantbrinks IP, dnr KS/2012:371
Beslut: Besvarat
- Träningsräcken utomhus, dnr KS/2012:385
Beslut: Avslag
- Restaurering och åtgärder av Bengt Lindströms staty vid Myntvägen i
Tumba, dnr KS/2012:399
Beslut: besvarat
Rapporter över ej verkställda beslut

- Redovisning av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet av beslut
enligt LSS, kvartal 3 – vård- och omsorgsnämnden, dnr KS/2012:471
- Redovisning av ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet av beslut
enligt SoL, kvartal 3 – vård- och omsorgsnämnden, dnr KS/2012:471
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§ 16
Valärenden (KS/2013:19)
Följande avsägelser har inkommit:
Maria Brodin (S), ledamot och ordförande i dialogforum Tumba.
Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), nämndeman vid Södertörns tingsrätt.
Beslut

Kommunfullmäktige mottar avsägelserna och beslutar att bordlägga följande val:
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot vakant (TUP)
SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA t o m 2014-12-31
Revisorssuppleant vakant
SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS ENERGI AB t o m 2015-06-30
Revisorssuppleant efter Margareta Midér (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Inger Brunér (S)
DIALOGFORUM HALLUNDA – NORSBORG t o m 2014-12-31
Ledamot efter Willy Viitala (M)
UTBILDNINGSNÄMNDEN t o m 2014-12-31
Ersättare efter Jimmy Baker (M)
DIALOGFORUM ALBY t o m 2014-12-31
Ledamot efter Aida Huskovic (M)
STIFT SVERIGES INVANDRARINSTITUT OCH MUSEUM – MKC
t o m 2014-12-31
Suppleant efter Clara Lazo (S)
DIALOGFORUM TUMBA t o m 2014-12-31
Ledamot och ordförande efter Maria Brodin (S)
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT t o m 2014-12-31
Nämndeman efter Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
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§ 17
Nya motioner
Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning

Följande motioner väcks:
- Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun (FP),
dnr KS/2012:565
- Öka antalet hjärtstartare (TUP), dnr KS/2013:5
- Teknikcentrum till Botkyrka (BP), dnr KS/2013:53
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§ 18
Ny interpellation (KS/2013:4)
Beslut

Interpellationen överlämnas till vård- och omsorgsnämndens ordförande för
besvarande vid kommande kommunfullmäktigesammanträde.
Sammanfattning

Följande interpellation ställs:
Till vård- och omsorgsnämndens ordförande:
- Angående upphandlad schemaläggningsprocess (TUP), dnr KS/2013:4
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§ 19
Nya medborgarförslag
Enligt kommunallagen får fullmäktige överlåta till styrelsen eller en annan
nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag.
Beslut

Följande medborgarförslag tas emot för besvarande:
- Bygg en rackethall i Tuna, dnr KS/2012:572
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
- Förbättrad gångväg till Hamringe, dnr KS/2012:573
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Gör en kontroll av snöröjningen, dnr KS/2012:574
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Grillplats m.m. vid pulkabacken i Parkhem, dnr KS/2013:2
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bygg en crossbana i Norsborg, dnr KS/2013:11
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden
- Anlägg en återvinningsstation i nya Rikstensområdet, dnr KS/2013:36
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Infartsparkeringar i anslutning till vissa busshållsplatser, dnr KS/2013:37
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Bättre möjligheter att säga tack, dnr KS/2013:43
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av IT-chefen
- Bättre möjlighet att bifoga foton m.m. vid felanmälan via kommunens
hemsida, dnr KS/2013
Besvaras av kommunfullmäktige efter yttrande av IT-chefen
- Låsmöjligheter för cykel, dnr KS/2013:50
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
- Fler/tätare bussturer för att motsvara Tullingebornas kollektivtrafik,
dnr KS/2013:56
Förslaget avvisas och sänds till Storstockholms lokaltrafik
- Möjlighet för äldre med flera att ta ett varmt bad, dnr KS/2013:57
Besvaras av vård- och omsorgsnämnden
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- Ploga skridskorunda och gör skidspår på Tullingesjön, dnr KS/2013:58
Besvaras av kultur- och fritidsnämnden
- Förbättra för fotgängare att nå signalknapp vid övergångsställen vintertid,
dnr KS/2013:65
Besvaras av samhällsbyggnadsnämnden
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Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2013-01-24
Sammanträdestid: 2013-01-24 17:30:23 - 2013-01-24 20:44:29
Namn

P

Inga-Lill Strömqvist S
Hamza Bal

Närv. Klockslag

Tjänstgör för

X

17:30 20:44

Katarina Berggren S § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

S

Aydan-Sedef Özkan S
Sikander Butt

S

X

17:30 20:44

Jill Melinder S § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Selin Kayhan

S

X

17:32 20:44

Arzu Alan S § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19

Björn Pettersson

S

X

17:30 20:44

Mattias Gökinan S § 1, 2

Berit Larsson

S

X

17:30 20:44

Anna Gestblom Bottner S § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Shafqat Khatana

S

X

17:47 20:44

Daniel Mwaura
Njuguna

S

Siv Persson Trogen

S

X

17:30 20:44

Nils Andersson

S

X

17:30 20:44

Johanna Bruto
Westman

S

Lennart Lauberg

M

X

17:30 20:44

Edip Noyan M § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Stefan Löfstad

M

X

17:30 20:44

Petja Svensson M § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Leif Wirmark

M

Christina Lundgren

M

X

17:30 20:44

Catarina Ekeståhl M § 1, 2

Michael Erikson

M

X

17:30 20:44

Natalia Wrighed M § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Lars Robin

M

X

17:30 20:44

Mikael Hansson

M

Elisabet Thorén

TUP

Anders Markie

TUP

Anders Arneson S § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Nils-Bertil CarlsonTUP
Estrada
17:34 20:44

Bosse Olsson MP § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

X

17:30 20:44

Haider Raja V § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

V

X

17:30 20:44

Anna Herdy V § 1, 2

Benny
Ferdinandsson

FP

X

17:30 20:44

Helene Wåhleman

FP

Sarab Yalda

SD

Therese
Kanervainen

SD

X

17:30 20:44

Miriam Bengtsson

KD X

17:46 20:44

Yusuf Aydin

KD

Nils Junker

BP

Sandra Foltas

BP

Isak Betsimon

MP X

Elisabeth Nobuoka
Nordin

MP

Nooshi Dadgostar

V

Ronnie Anderson

X

17:30 20:44

Östen Granberg SD § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Botkyrka kommun
Kommunfullmäktige 2013-01-24
Sammanträdestid: 2013-01-24 17:30:23 - 2013-01-24 20:44:29
Namn

P

Närv. Klockslag Ersättare

Birgitta Mörk

S

X

17:30 20:44

Inger Ros

S

X

17:30 20:44

Anna-Marie
Carlsson

M

X

17:30 20:44

Gabriel Melki

S

X

17:30 20:44
Inga-Lill Strömqvist S § 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

Katarina
Berggren

S

Serkan Köse

S

X

17:30 20:44

Jens Sjöström

S

X

17:30 20:44
Sikander Butt S § 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19

Jill Melinder

S

Ebba Östlin

S

X

17:30 20:44

Lars Schou

S

X

17:30 20:44

Arzu Alan

S

Peter Nyberg

S

X

17:30 20:44

Adnan Issa

S

X

17:30 20:44

Christina Zedell S

X

17:30 20:44

Mattias
Gökinan

S

X

17:56 20:44

Maria Gawell
Skog

S

X

17:30 20:44

Youbert Aziz

S

X

17:30 20:44

Selin Kayhan S § 1, 2, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19

Björn Pettersson S § 1, 2

Vakanta ärenden

Diana
Hildingsson

S

X

17:30 20:44

Jean-Pierre
Zune

S

X

17:30 20:44

Taina Virta

S

X

17:30 20:44

Bo Johansson

S

X

17:30 20:44

Maria Mendoza S

X

17:30 20:44

Robert
Rasmussen

X

17:30 20:44

S

Anna Gestblom
S
Bottner

Berit Larsson S § 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19

Anders Arneson S

Siv Persson Trogen S § 1, 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19

Edip Noyan

Lennart Lauberg M § 1, 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

M

Anders Peterson M

X

17:30 20:44

Jimmy Baker

M

X

17:30 20:44

Petja Svensson

M

Stefan Löfstad M § 1, 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

Catarina
Ekeståhl

M

X

18:14 18:15
18:44 20:44

Dragan Tomic

M

X

17:30 20:44

Lennart Lundell M

X

17:30 20:44

Christina
Tibblin

M

X

17:30 20:44

Yngve R K
Jönsson

M

X

17:30 20:44

Kia Hjelte

M

X

17:30 20:44

Christina Lundgren M § 1, 2

Mattias Franzén M

X

17:30 20:44
Michael Erikson M § 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

Natalia Wrighed M
Karin
Nakamura
Lindholm

TUP X

18:44 20:44

Carl-Erik
Spelmans

TUP X

17:34 20:44

Therese
Strömberg

TUP X

17:32 20:44

Anders Thorén

TUP X

17:30 20:44

Pierre
Blankenburg

TUP X

17:30 20:44

Jörgen
Gustafsson

TUP X

17:34 20:44

Deniz Bulduk

MP X

17:30 20:44

Bayram Uludag MP X

17:30 20:44

Bosse Olsson

Isak Betsimon MP § 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

MP

Dan Gahnström MP X

17:30 20:44

Bekir Uzunel

17:30 20:44

Haider Raja

V

1, 2

X

Nooshi Dadgostar V § 1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18, 19

V

Mats Einarsson V

X

17:30 20:44

Anna Herdy

V

X

17:57 20:44

Karin Pilsäter

FP

X

17:30 20:44

Stig Bjernerup

FP

X

17:30 20:44

Lars Johansson

FP

X

17:30 20:44

Ronnie Anderson V § 1, 2

Robert
Stenkvist

SD

X

17:30 20:44
Therese Kanervainen SD § 1,
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 16, 17, 18, 19

Östen Granberg SD

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18, 19

Thomas
Löfgren

-

Aram El
Khoury

KD X

17:30 20:44

Stefan Dayne

KD X

17:30 20:44

Ulla Ludvigsson BP

X

17:30 20:44

Lena Karlsson

X

17:30 20:44

BP

